
مممما العمممل كان وإن ينفعه, حتى ل الصالح عمله فإن مؤمنا يكن لم فإن
تقبههل أن منعهههم (( وما:  تعممالى ينفعممه, لقمموله ل فممإنه نفعه يتعدى
ل المممؤمن ) فغير) وبرسوله بالله كفروا أنهم إل نفقاتهم منهم
يسممقي الممماء أنممابيب الطممرق, ومممد أصلح كافرا رجل أن عمله, لو ينفعه

الجممائع, العريممان, وأطعممم الكتممب, وكسمما المساجد, وطبممع الناس, وبنى
مممؤمنين, ليسوا لنهم عملهم المنافقين ينفع ل ل, ولهذا ؟ ينفعه هذا فهل
م إيمان بدون العمل اعمل, أما ثم الصل, آمن هو اليمان أن نعرف وبه

هبمماء: إيمممان بممدون العمممل م اليمممان وعنكممم عنمما يخلممع أل اللممه نسممأل
) لبممد) منثههورا هباء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى (( وقدمنا

واتبممع, فممأخلص عملممت اعمممل, وإذا آمممن إذا أول, ثممم اليمممان مممن
شممرط الشرط, أي جواب فأولئك  جملة)) الجنة يدخلون (( فأولئك

. )) صالحا عمل (( ومن ؟ هو
الشممارة باسممم قممال: أولئممك  وهنمما)) الجنههة يههدخلون (( فأولئههك

فوق.   وهم إليهم تشير مرتبتهم, كأنك علو إلى إشارة للبعيد الموضوع
الخههاء وفتههح اليههاء )) قههال: " بضههم الجنههة يدخلون (( فأولئك
خخلون, فيجوز ؟ العكس هو  ما" وبالعكس خخلون يد اللممه, يممدخلهم أي يد

خخلون ويجوز أهممل أن المعلمموم اللممه, ومممن بممإذن لكن بأنفسهم هم أي يد
اللممه صمملى محمممد شممفاعة الشممفاعة, بعممد بعد إل الجنة يدخلون ل الجنة
مممن مغلق, فيطلبون وبابها إليها يصلون الجنة, لنهم فتح في وسلم عليه

اللممه صلى النبي الباب, فيشفع لهم يفتح أن وجل عز الله إلى لهم يشفع
فيفتح.  الباب لهم يفتح أن في وحده وسلم عليه

العطمماء, بمعنممى  يرزقممون: الممرزق)) حسههاب بغير فيها (( يرزقون
واليتههامى القربى أولي القسمة حضر (( وإذا:  تعالى قوله ومنه

إذا يرزقممون أعطمموهم, فمعنممى ) أي) منههه فههارزقوهم والمساكين
يعطون. 
يحاسممبون ل  يعنممي" تبعههة بغيههر )) أي حسههاب : " (( بغير وقوله

الخرة في بثمن, لكن إل رزقا تملك ل الدنيا ثمنا, في له ينقدون ول عليه
كممان الثمممن عليممه, لن تحاسممب ل تبعممة ثمممن, وبغيممر بغيممر الرزق تعطى

كممان مقممدم, الثمممن الثمن المثمن, فهنا وتأخير الثمن مقدما, سلما, نقد
قممد العمموض, فممالقوم هممو هممذا فكممان اللممه بطاعممة عملمموا حين الدنيا في

بغير فيها (( يرزقونقال:  ثمنه, ولهذا وقدموا المبيع هذا في أسلموا
  )). حساب



فوائد:  الثل ث اليات هذه في
لقمموله: اللممه إلى يدعوا الذي المؤمن الرجل هذا الداعي هذا أول: تلطف

. التلطف أساليب من شك ل هذا  فإن)) قوم (( يا
كممان حيث المؤمن هذا جأش الولى: قوة الية وهي الية هذه فوائد ومن
التفسممير فممي قلنمما كممما اتبعمموني, وهممذا الجماعة لهؤلء يقول واحدا رجل
أمر. فعل
ممما يممبين أن شمميء إلممى دعمما إذا للداعيممة ينبغممي أنه الية هذه فوائد ومن
سههبيل (( أهههدكملقمموله:  ويفعممل ينشط حتى المدعو ترغيب به يكون

)). الرشاد
قممال حيممن فرعممون كممذب إلممى الكريمممة: الشممارة اليممة هممذه فوائد ومن

)) الرشههاد سههبيل إل أهديكم وما أرى ما إل أريكم (( مالقومه: 
كمذب, فرعمون الممؤمن, قمول همذا قمول وبيمن فرعمون قول بين ففرق
شك. ل حق الرجل هذا وقول
غممي وسممبل ضلل تختلف, سبل السبل الكريمة: أن الية هذه فوئد ومن

رشمماد, والسممبل سممبيل هممذا اللممه إلممى الموصممل رشمماد, فالسممبيل سممبل
نن:  تعممالى اللممه قممال ضمملل سممبل هممذا المتفرقة أأ أو أذا ((  ططي أه أرا طصهه

مما طقي أت سس مه مم معو طب نت معوا أول أفا طب نت أل أت مب سسهه أق ال نر أفهه أت سم أف مكهه سن طب طه أعهه طل طبي أسهه
سم مك طل ].153: ) [النعام) أذ
بهمما يتمتممع متمماع وأنهمما الممدنيا حممال الكريمممة: بيممان اليممة هممذه فوائد ومن

انظممر المتمتع, ولهذا بزوال التمتع, وإما هذا بزوال تزول, إما ثم النسان
كممل ؟ يديه بين ما له خلد أحد فيها وهل ؟ خلد أحد فيها هل الدنيا مصارع

: تعممالى اللممه عنهمما, قممال يممزال أن وإممما زائلممة إممما يكن, فالممدنيا لم ذلك
).) الخالدون فهم مت أفإن الخلد قبلك من لبشر جعلنا (( وما

وهي القليلة الكلمة هذه في الدنيا الكريمة: انحصار الية هذه فوائد ومن
ذلك. من أكثر تتحمل ل متاع الدنيا متاع, كل

: لقموله الخمرة فمي والرغبمة الكريممة: السمتعداد اليمة هذه فوائد ومن
صممار قبلممه ممما إلممى هذا اجتمع  فإذا)) القرار دار هي الخرة (( وإن
الخرة.  في والرغبة الدنيا في وهما: الزهد لفائدتين متضمنا

الفوائد:  من فيها آخره  إلى... )) سيئة عمل (( منقال:  ثم
عمههل (( مههنهنمما:  لقوله السيئة قدر على إثما يزداد ل السيئة عمل أن

 )). مثلها إل يجزى فل سيئة
التهديد على يدل بما يبدئ أن ينبغي التهديد مقام في أنه الية فوائد ومن



أعقممب ثممم بالسمميئة بممدأ هنمما الممترغيب, لنممه علممى يممدل بما يبدئ أن قبل
الحكممام ذكممر مقممام فممي وتعممالى تبممارك اللممه قممول إلممى بالصالح, وانظر

هههو اللههه وأن العقههاب شههديد اللههه أن (( اعلموا:  قممال الشرعية
كمال ويبين نفسه عن يتحد ث أن وعل جل أراد ) ولما) الرحيم الغفور

هو عذابي وأن الرحيم الغفور أنا أني عبادي (( نبئقال:  صفاته
يرتممب أن لممه ينبغممي مقممال, فالنسممان مقممام  ) فلكممل) الليم العذاب
عممواهنه, وفضممل على الحديث يلقي الحال, ل تقتضيه ما حسب المعاني

كلمممه, يرتممب أن ويريد الشيء هذا النسان يريد يشاء, قد من يؤتيه الله
إذا النسممان أن التعممبير, إل يخونه الحال, ولكن تقتضيه ما على يبنيه وأن

المر. له الله يسر عليه واعتمد وتعالى سبحانه بالله استعان
ول صممالحا كممان إذا إل العمممل يقبممل ل الكريمة: أنممه الية هذه فوائد ومن
صالحا.  كان إذا إل صاحبه ينفع

وهممما: الخل ص القبممول شممروط فيممه اجتمممع ممما الصالح أن وذكرنا طيب
يكممون المتابعممة مشممركا, وبفقممد النسان يكون الخل ص والمتابعة, بفقد

للشرع.  الموافق الخالص إل العمل يقبل ل مبتدعا, ولهذا النسان
النسممان يقع المتابعة الشرك, وبفقد في النسان يقع الخل ص فقد ففي
المخالفممة, لكممن حسممب الثاني يكون الول, وقد ؟ أشد أيهما البدعة؛ في

لن وأعظم أشد البدعة إن البدعة, وقيل من أعظم هو حيث من الشرك
سل:  قال الله مق أما ((  نن أم طإ نر أي أح بب أش أر طح أوا أفهه سل أر أمهها ا أههه أههها أظ سن أمهها طم أو

أن أط أم أب سث طل أي أوا سغ أب سل طر أوا سي أغ بق طب أح سل سن ا أأ مكوا أو طر سش طه مت نل سم أما طبال سل ألهه بز أنهه مي
طه منا طب أطا سل سن مس أأ ملوا أو مقو ألى أت طه أع نل أن ل أما ال ممو أل سع ]33: ) [العممراف) أت

ويضممر نفسه يضر البدعة العلى, وصاحب إلى الدنى من بالتدريج والية
الشرك أن يظهر الرسل, والذي مخالفة إلى يدعوا إماما يكون لنه غيره
مممن أشممد البدعة على المترتب يكون قد أعظم, لكن شرك هو حيث من

الشرك. على المترتب
الثممواب فممي مشتركون والنا ث الذكور الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن

الرجممل, ول عقوبممة مممن أكممثر النممثى يعمماقب ل اللممه أن والعقاب, بمعنى
يجممزي مممما أكممثر الرجممل يجممزي ل النثى, وكذلك عقوبة من أكثر الرجل

(( مههن:  اليممة هممذه في الرجل, لقوله يجزي مما أكثر النثى النثى, ول
. )) أنثى أو ذكر

أب:  تعالى قوله ونظيرها أجا أت سس أفا سم ((  مه سم أل مه سب بني أر مع ل أأ طضههي أل مأ أمهه أع
لل طم سم أعا مك سن سن طم لر طم أك سو أذ أثى) أأ سن . ] نعم195: عمران ) [آلمأ



علممى مبنيمما إل ينفممع ل الصممالح العمممل الكريمممة: أن الية هذه فوائد ومن
موضممع فممي تعرفونهمما كممما والجملممة))  مؤمن (( وهولقوله:  اليمان
مؤمن.  أنه والحال الحال, يعني على نصب
غيممر اليمان, هو ل, لفقد ؟ ينفعه المنافق عمل هل نسأل هذا على وبناء

مؤمن. 
الخممر واليمموم ورسممله وكتبممه وملئكتممه بالله تؤمن أن اليمان وهل طيب

الثمماني, مممن الجممواب ؟ كلممه ذلممك وراء إيمممان هممو أو وشره خيره والقدر
تممؤمن أن عليممه مبنية الصالحة العمال تكون أن يجب الذي اليمان جملة

يرجمموا وهممو الصممالح العمممل النسان عمل إذا العمل, ولهذا على بالثواب
للعمممل, إحسممانا وسمميزداد العمل في رغبة سيزداد أنه شك ل الثواب هذا
بأنممك تشعر وأنت تعمل كنت الثمن, فإذا قدر على السلعة أن يعرف لنه

أن لجمل العمممل تحسمن تامة, فسمموف مجازاة العمل هذا على ستجازى
كممثيرا النسان عنها يغفل مهمة مسألة والجزاء, وهذه الثواب لك يحسن

العمل.  هذا لعامل الله أعده الذي الثواب بذلك ينوي كونه عن
أنممه حساب, يعني فيه ليس الجنة رزق الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن

فيههها (( يرزقههونلقمموله:  تبعة يلحقه عوض, ول النسان من يطلب ل
 )).  حساب بغير

إلههى أدعههوكم لههي مهها قوم (( وياآمممن:  الممذي الرجممل هممذا قال ثم
وإنكممار, كممأنه تعجممب اسممتفهام ) هممذا) النههار إلى وتدعونني النجاة

محل والله النار, وهذا إلى وتدعونني الجنة إلى أدعوكم لكم يقول: عجبا
رجممل إلممى النار, فتممأتي إلى يدعوك وهو الجنة إلى رجل تدعوا عجب, أن
شممربه من يجوز ول حرام الخمر شرب الخمر شرب اترك فلن تقول: يا

شممر, فيقممول كممل الخبائث, مفتاح أم الخرة, هو في يشربه لم الدنيا في
ملممك كأنممك شممربت إذا تممرى حتى اشرب وسرور وأنس وطرب لك: لذة

اللممذة لممك وحصمملت شممربت وإذا يقول: اشرب ويمنيه يرغبه الملوك, ثم
الثاني أو الول بالجابة الحق أيهم مفتوح؛ الله, الباب فاستغفر والطرب

وتهدعونني النجهاة إلى أدعوكم لي (( مايقول:  الول, هذا طبعا ؟
ومحممل للتعجممب محممل وإنكممار, وهممو تعجب استفهام  وهذا)) النار إلى

أيضا.   للنكار
 ؟ النسان بها يأثم بالمعصية الرادة  هل...:  الطالب
خمماطر, فهممذه مجممرد هممم, وإرادة يلحقهمما نوعممان: إرادة : الرادة الشيخ
همم يلحقهما غيرهما, وإرادة فمي ول مكمة فمي ل النسان بها يأثم ل الثانية



النسان.  بها يأثم هذه
عههذاب من نذقه بظلم بإلحاد فيه يرد  (( ومنالية: : في الطالب

)) ؟ أليم
باللحمماد الهممم كان كغيره, فإذا ليس الحرم أليم, لن عذاب : نعم الشيخ

أشد.  بالفعل, يكون بالك فما أليم عذاب من الله يذقه بالظلم المقرون
العزيههز صههراط إلىإبراهيممم: ((  سورة في تعالى الله : قول الطالب
طه الحميد ؟ الجر سبب))  الل

عطممف أنهمما علممى )) هذه الله الحميد العزيز صراط  إلى: (( الشيخ
للعزيممز بيممان بالكسممر الله الله, فبين, قوله ؟ الحميد العزيز هو بيان, من
الحميد.
صفة قلنا لو شيء عليها : ينبني الطالب
المعيممن العلممم توصف, لنهمما التي هي الجللة لفظ أن العادة : هو الشيخ

المعممارف, أعممرف أنممه النحويممون قممل فيه, ولهذا اشتباه ل تعيينا لمسماه
أو صفة, بممدل يكون ل فإنه أعرف كان الضمير, وإذا من حتى أعرف وأنه

مالك:  ابن يقول البيان بيان, وعطف عطف
 يعمرا غلم نحو: يا غير في    يرى لبدلية وصالحا

 بالمرضي يبدل أن وليس    البكري تابع بشر ونحو
المسألتين.  هذين في إل بدل يكون أن صالح فهو بيان عطف كل

...:  الطالب
نوى إن بظلم إلحاد هنا باللحاد يراد قد حال, لنه كل على هو : ما الشيخ

الكبيرة. 
...:  الطالب
أن فالصمل الخمرى المنفصملة الضمائر الفصل, أما ضمير هو : ل الشيخ

العراب.  من محل لها
...:  الطالب
كممل يخلممص أن الجنممة, بعممد فممي الجنة أهل يستقر أن بعد هذا : ل الشيخ

منهمما, يخرجمون مما النممار وأهممل منهما يخرجون ما الجنة أهل شيء, يعني
شيء.  كل يستقر أن بعد يعني

أيا:  القارئ أو طم ((  سو سم طلي أما أق مك معو سد ألى أأ طة طإ أجها نن طني ال أن معو سد أته ألهى أو طإ
طر ننا أم ل ال أر أما أج نن طني أأ أن معو سد طه أت سي أل أس طإ سيهه مه أل ةة ألهه أو سعهه أيا طفههي أد سن سد أول الهه
طة طفي أر طخ نن ال أأ أنا أو ند أر ألههى أم طه طإ نلهه نن ال أأ أن أو طفي طر سسهه مم سل سم ا مب مههه أحا سصهه أأ

طر ننا ].43: )[غافر) ال



(( ويا:  وتعالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
) سممبق) النههار إلههى وتههدعونني النجههاة إلى أدعوكم لي ما قوم

والنكار.  للتعجب فيها الستفهام أن الجملة, وبينا هذه على الكلم
 جملممة)) النههار إلههى وتههدعونني النجههاة إلههى أدعههوكم لي (( ما

استئنافية قبلها, وليست التي الجملة على النار: معطوفة إلى وتدعونني
التعجممب سممبق, لن ممما على معطوفة هي به, بل فيها قيل كما حالية ول

إلممى ويممدعونه النجمماة إلممى يممدعوهم المريممن: أنممه اجتماع من يكون إنما
النار. 

مممع الجنممة إلممى يقل ولم النار من النجاة  يعني)) النجاة (( إلىوقوله: 
يممدعونه هممم  لنهممم)) القرار دار هي الخرة الدار (( وإنقال:  أنه

يقممول: أنمما فكممأنه بممدعوتهم دعمموته فقابممل النممار إلممى يدعونه الهلك إلى
النممار إلممى النار, والدعوة إلى تدعونني وأنتم النار من النجاة إلى أدعوكم

عمل إلى الدعوة الناس, لكنها أيها النار إلى القائل: هلموا يقول أن ليس
بالمكمماره, حفممت الجنممة بالشهوات, وأن حفت النار أن النار, وليعلم أهل

جهالت إما الشبهات, يعني على أو الشهوات على مبني النار أهل وعمل
يممدور هممذين اليهود, وعلى كعمل شهوات النصارى, وإما كعمل وضللت

والشممهوات العلم دواؤها والشهوات, والشبهات الشبهات النار أهل عمل
أدعههوكم لههي (( ما ويرضاه الله يحبه لما التامة والرادة الحزم دواؤها

  النار)). إلى وتدعونني النجاة إلى
 بيممن)) النههار إلى (( وتدعوننيقمموله:  فممي أجمممل أن بعممد بيممن ثممم

وأشههرك بههالله لكفر (( تدعونني:  فقال إليها يدعونه التي العمال
)الغفههار) العزيههز إلههى دعههوكم أ وأنهها علههم بههه لههي ليههس ما به

إليممه, يعنممي المممدعو أو إليممه المممدعى لبيممان هنمما لكفممر: اللم تممدعونني
علممى اللم بعممد مضمممرة بممأن منصمموبة فممأكفر هممذا لهذا, وعلى تدعونني

الكوفيين.  مذهب على باللم البصريين, أو مذهب
بممدليل وحممدانيته إنكممار والمممراد وأنكممره أجحممده  أي)) بالله (( لكفر

أو بالكليممة وجمموده إنكممار المممراد أن يقممال  وقممد)) به (( وأشركقوله: 
الخممالق إنكممار شيئين: إممما إلى يدعونه به, فيكون القرار مع به الشراك

إثبمماته أجحممده, أو  أي)) بههه (( لكفرقوله:  من يستفاد وجل, وهذا عز
. )) به (( وأشركقوله:  من مستفاد له, وهذا شريك وجود مع

مممن كممل للواقممع, وأن مبين قيد  هذا)) علم به لي ليس (( ماوقوله: 
مممن خلفه, ولكن بالفطرة يعلم بما علم, بل بل مشرك فإنه بالله أشرك



لممه, فالصممفة أصل ول له ثبوت ل فإنه علم بل كان إذا الشيء أن المعلوم
بينمما الواقع, وقد  لبيان)) علم به لي ليس (( ماقوله:  في فالصلة بل
له.  مفهوم ل فإنه المبالغة أو الغالب أو الواقع لبيان قيد كل أن

العزيههز إلههى أدعههوكم وأنهها علههم بههه لههي ليس ما به (( وأشرك
من أقباط هؤلء أن إذ يقتضيه المقام  لن العزيز باسم هنا ) بدأ) الغفار

إلممى يقممل العزيز, ولم إلى فقال: أدعوكم له العزة أن يظنون فرعون آل
فيهلككم الغالب العزيز الغفار, يعني العزيز قال: إلى الرحيم, بل الغفور

آمنتممم أنتممم إن سبق ما لكم يغفر به, الغفار أشركتم أو به كفرتم أنتم إذا
المؤمن.  الرجل هذا فقه تمام من به, وهذا

الغفور إلى أدعوكم يقول: وأنا أن يقتضي المقام قائل: إن يقول قد فإنه
هممؤلء لن العزيز اسمه ذكر يقتضي بالعكس, المقام المر الرحيم, لكن

له.  غالب ل فرعون, وأنه ربهم الناس, وأن فوق أنهم يدعون
الله, والغفور أسماء من اسم الله, والغفار أسماء من اسم العزيز وقوله
إلممى تنقسممم وتعممالى سبحانه الله أسماء أن الله, وليعلم أسماء من اسم

قسمين: 
بممأمور إل بممه اليمممان يتممم ل متعدي, فهذا وصف من مشتقا كان ما الول
ثلثة: 

عليهمما, والثممالث: دل الممتي الصممفة لله, والثاني: إثبات اسما الول: إثباته
الصفة. هذه على المترتب الثر يعني الحكم إثبات

اثنين: إثباته بإثبات إل به اليمان يتم ول متعدي غير الثاني: لزم والقسم
السم.  هذا عليها دل التي الصفة الله, والثاني: إثبات أسماء من اسما

جامممدا, يكون اسم لله صفة, ليس على يدل الله أسماء من اسم كل لن
بصممحيح, ليممس مشتق, وهذا غير جامد اسم الله كلمة أن قال لمن خلفا

بأنهمما أسمممائه وصممف اللممه ومشممتق, لن إل اللممه أسممماء من اسم من ما
أحسممن, يكممون أن علممى فضممل بحسممن ليس صفة يتضمن ل حسنى, وما

لهذا:  أمثلة نضرب
عليهمما دل الممتي الله, وبالحياة أسماء من اسما به اللزم, تؤمن من الحي

لله, صفة لله, وبالسمع اسما بالسميع متعدي, تؤمن السميعالسم, 
الصفة.  هذه على المترتب الثر وهو للحكم إثباتا يسمع وبأنه

أكممثر, وأحيانا صفتين وأحيانا صفة أحيانا يتضمن السم أن اعلم ثم
ثلثة:  الدللة أنواع لن

الخلق: تعممالى اللممه أسممماء مممن مطابقممة, وتضمممن, والممتزام, فمثل



اللممه, أسممماء من اسما بالخلق  تؤمن)) الخلق هو ربك (( إن
بالسممم الخلق, وإيمانممك اسممم تضمممنها الممتي الخلممق بصممفة تممؤمن

بالصممفة أو وحده بالسم المطابقة, وإيمانا بدللة إيمان هذا والصفة
بدللة إيمان قدير عليم بأنه إيمانك التضمن, ثم بدللة إيمان وحدها

وهممو إل خلق مممن عليممم, وممما وهممو إل خلق مممن ممما اللتزام, لنه
يخلق, فكيف عاجزا كان يخلق, وإن فكيف جاهل كان إن قادر, لنه

التزام.  دللة والقدرة العلم على الخلق فدللة
كممثيرا, فمممن تفاوتمما النمماس فيهمما يتفاوت اللتزام دللة الدللة وهذه

على تلزم التي اللوازم به يدرك فهما تعالى الله يعطيه من الناس
النمماس بعممض ذلممك, فتجممد دون هممو مممن النمماس السممم, ومممن هممذا

يممؤتيه اللممه يقدر, وفضممل ل اللزوم, وآخر بدللة عدة فوائد يستنبط
يشاء, طيب.  من
ذو أول معنمماه العزيممز ؟ إل بممه اليمممان يتممم  ل)) (( العزيههز إذن

ثلثممة أنهمما قممالوا  والعممزة)) العهزة رب ربهك (( سبحان العممزة
أنواع: 

أنممه بمعنممى القممدر المتنمماع, عممزة القهممر, وعممزة القممدر, وعممزة عزة
المتنماع لمه, عمزة مماثل يكون ل قدرا, بحيث عزيز وتعالى سبحانه

يممأتي السمموء, والعزيممز ينمماله أن يمتنممع أي عزيز وجل عز أنه يعني
)) بعزيههز اللههه علههى ذلك (( وماتعالى:  كقوله المتناع بمعنى

بممتنع.  أي
تعممالى: قمموله ومنممه الغممالب أنممه القهممر: بمعنممى عممزة والثممالث

منههها العههز ليخرجههن المدينههة إلى رجعنا لئن (( ويقولن
ولرسهههوله العهههزة  (( وللههههتعممممالى: اللممممه فقممممال))  الذل

الغممالب بمعنممى العزيممز كممان الغلبة, إذا يعني ) العزة) وللمؤمنين
مغلوب, ومقابله غالب غلب, فهو أي المتعدية, عز السماء من فهو
لزم, فهممو عظيم قدر ذا كان بمعنى أو امتنع بمعنى عز كانت وإذا

طيب. 
كممانت إذا المتعديممة السممماء مممن تكممون جهة من العزيز نقول إذن

بمعنممى كممانت إذا متعدية غير تكون أخرى جهة الغالب, ومن بمعنى
طيب.  القدر بمعنى أو المتناع
أن:  تعممالى اللممه قممال معترضممة جملممة ملو مقو أي سن ((  طئهه أنهها أل سع أج ألههى أر طإ

طة أنهه طدي أم سل نن ا أجهه طر سخ مي سز أل أعهه أل أههها ا سن نل طم أذ أل طه ا نلهه طل مة أو نز طعهه سل طه ا طل مسههو أر طل )) أو



المطابقممة ؟ مطممابق غيممر أو لقولهم مطابق الجواب ] هل8: [المنافقون
(( وللهقممال:  بممل هممذا يممذكر لممم والمؤمنون, لكن أعز يقول: والله أن

قممال: اللممه لممو أصل, لنممه لهم عزة ل المنافقين أن إلى  إشارة)) العزة
اللممه فمي العمزة حصمر عممزة لهم ليس عزة, ولكنه للمنافقين أعز, لثبت

تممبين القممرآن تممأملت القرآن, وإذا بلغات من وهذه والمؤمنين؛ ورسوله
عممز أنزلممه الممذي وإيماءاته, فسبحان وإشاراته دللته في تبهرك أمور لك

طيب. وجل
((قممال:  الله المتعدية, لن السماء من الله, وهو أسماء من اسم الغفار
اسممما الغفممار نثبممت أن بممد ل  إذن)) يشاء من ويعذب يشاء لم يغفر

لمذو ربمك (( وإن المغفمرة وهمي الصمفة نثبمت أن الله, ولبمد أسماء من
مممن المغفرة يغفر, يوصل أنه ونثبت )) طيب ظلمهم على للناس مغفرة

 )). الغفار العزيز هو الله (( وأنقال:  شاء, طيب
بممه والشممراك بممالله الكفممر )) وهممو إليههه تههدعونني ما أن جرم  ل((
في ول الدنيا  في(( دعوة استجابة له ليس )) أي دعوة له  ليس((

هههم المسرفين وأن الله إلى مردنا  أن(( أيضا جرم )) ول الخرة
)).  النار أصحاب

حق, وعلى جرم ل معنى أن يعني"  )) حقا جرم " (( لالمفسر:  قال
المؤلممف, إليممه ذهممب ممما حقمما, وهممذا بمعنممى زائدة, وجممرم ل فتكون هذا

للجنس, وجرم نافية ل أن إعرابها في فيها, والصواب اختلفوا والمعربون
الصممواب, والممتركيب هممو لبممد, هممذا أو شممك ل أي جممرم اسمممها, ومعنممى

مصمير قطمع, وأن بمعنمى زائمدة, وجمرم ل أن يقمدر أن يحتاج واضح, ول
ون أن إلمى الجملة ا يعنمي: أحمق محمذوف لعاممل مصمدرا تك مما أن حق
لممه ليممس إليممه تممدعونني ما أن شك قلنا: ل لهذا, إذا حاجة إليه, ل تدعون
الشكال.  الخرة, زال في ول الدنيا في دعوة
تأويممل في عليه دخلت  وما)) ما (( وأنل,  اسم جرم فتكون هذا وعلى
أن ارتيمماب ول شممك يقممول: ل الموضمموع, والمعنممى وانتهى ل خبر مصدر
دعوة.  له ليس إليه تدعونني الذي

ممما أي مربوطممة عنممدي  مكتوبممة)) إليههه تههدعونني (( أنمههاوقمموله: 
المعنممى مفصولة, لن تكون أن المعروفة القواعد وحسب أن بم مربوطة

أن عممن تفصل فإنها موصولة ما كانت إليه, وإذا تدعونني الذي أن جرم ل
العثممماني, الرسممم علممى العلممماء فيممه تمشى المصحف رسم كتابة, لكن

مكتوبممة المصممحف فممي الصمملة تجممدون يغيممر. ولهممذا أن للقرآن احتراما



مههن قريههب اللههه رحمت (( وإنبالواو,  بالواو, والربا بالواو, والزكاة
العثماني, احتراما للرسم إتباعا هذا المفتوحة, كل بالتاء))  المحسنين

التغيير.  يدخله أن الله لكتاب
وقمت كمل وفممي القواعممد حسممب القمرآن يكتممب هممل العلماء اختلف وقد

 ؟ العثماني الرسم على بحسبه, أو
بحسممبه, لن وقممت كممل فممي القواعممد علممى يكتممب أن يجمموز أنممه فقيممل

كتممب, ممما حسب على ل نزل ما حسب على الله كتاب يتلى أن المقصود
لعممراف تخضممع اصممطلحات إل هممي ممما الكتابة مقروء, إذا نزل والقرآن
الناس.
ل للتغيير, حتى للباب, ومنعا أبدا, سدا يغير أن يجوز ل أنه الثاني والقول
إلممى يرمممي أنممه شممك ل وجل, وهذا عز الله كتاب في يغير أن أحد يجزئ

إلممى القممرآن إيصممال قوة إلى يرمي الكريم, والول للقرآن احترامنا قوة
فيه.  إشكال ل وجه على الناس

تكتبمه أن بمأس فل المبتمدئين للدارسممين كتبتممه إن الثمالث: أنمك والقمول
إذا يعرفممونه, وأممما ل المبتممدأين الدارسين المعروفة, لن القواعد حسب
العثممماني. الرسمم حسمب علمى يكتممب فهممذا ليقممرأ تكتبمه أن تريممد كنمت

الثلثة.  القوال أرجح المفصل القول هذا أن والظاهر
توكيممد  أن: حممرف)) دعوة له ليس إليه تدعونني ما أن جرم (( ل

الجملة.  دعوة: خبرها له الخبر, وما: اسمها, وليس ويرفع المبتدأ ينصب
التفسممير هممذا ولكممن"  )) لعبههده إليههه تههدعونني " (( أنمايقممول: 

أمريممن, إلممى دعمموه به, هم ويشرك بالله يكفر أن إليه دعوه قاصر, الذي
إشراك.  الله, وهذا غير عبادة وهو واحد أمر على قصره والمؤلف

أنممه  والصممواب" دعوة استجابة له ليس )) أي دعوة له " (( ليس
)) دعههوة له (( ليسيجيبها, فمعنى:  دعوة ول بها يدعى دعوة له ليس
اللممه قممال دعي, كممما إذا يستجيب ل أيضا يدعى, وهو أن يستحق ل يعني

إن قطميههر مههن يملكههون مهها دونه من تدعون (( والذينتعالى: 
(( مهها فرضممما))  سههمعوا ولههو دعههاءكم يسههمعوا ل تههدعوهم
الخممرة فممي ينفعمموكم أن تريممدون أنكممم ذلك على ) زد) لكم استجابوا

ينبئههك ول بشههرككم يكفههرون القيامة (( ويوم كذلك ليس والمر
يههدعوا ممههن أضههل (( ومن:  تعالى كقوله الية وهذه))  خبير مثل
الممذي ) هممذا) القيامههة يههوم إلى له يستجيب ل من الله دون من

أبدا.  القيامة يوم إلى لك يستجيب أن يمكن ل تدعوه



المممدعوون يكممون أن  هممم: يجمموز)) غههافلون دعههائهم عن (( وهم
وهممذا لهممذا عودهمما يجمموز دعمماءهم فممي الداعون, والهمماء يكون أن ويجوز
يريممد الذي الوقت  وهو)) الناس حشر (( وإذا السابق الضمير حسب
لهههم كانوا الناس حشر (( وإذا بالمدعوين ينتفعوا أن الداعون هؤلء

تههبرأ (( إذ:  يقممول اللممه  لن)) كههافرين بعبههادتهم وكههانوا أعههداء
بهههم وتقطعههت العههذاب ورأوا اتبعههوا الههذين مههن اتبعوا الذين

الممدنيا فممي لهممم يضمممرونها كممانوا الممتي والمحبة المودة ) أي) السباب
منا تبرئوا كما منهم فنتبرأ كرة لنا أن لو اتبعوا الذين (( وقال

) طيب. )
دعههوة لههه : " ليسيقول  المؤلف)) دعوة له (( ليس حال كل على

معنييممن: ل لهمما أن الممدعوة, والصممواب يسممتجيب ل  يعنممي" مسههتجابة
يستجب.  لم دعي ولو يدعى أن يستحق ل فهو يستحق؛ ول يستجيب
هممذا يسممتطيع ل  نعم)) الخرة في ول الدنيا في دعوة له (( ليس

فممي ول الممدنيا فممي ل عابممديها تنفممع ل الخرة, فالصنام في ول الدنيا في
اللممه رحمممه بالحسمماب  ذكرهممم)) الله إلى مردنا (( وأنقال:  الخرة
خيرا.  وجزاه

الممدنيا في وجل  عز)) " الله (( إلى مرجعنا )) أي مردنا " (( وأن
والرسههول اللههه إلى فردوه شيء في تنازعتم (( فإنوالخرة, 

هم المسرفين (( وأن الخممرة وفممي الممدنيا فممي اللممه هممو فالمرد)) 
النممار, أصحاب هم المسرفين أن أيضا جرم يعني:  ول))  النار أصحاب

جزما:  بها جزم كلها أشياء ثلثة فهذه
الخممرة, والثمماني: في ول الدنيا في دعوة له ليس إليه تدعونه ما أول: أن

النار.  أصحاب هم المسرفين الله, والثالث: أن إلى مردنا أن
ويكممون كفرا الحد, ويكون تجاوز وهو السراف من فاعل اسم المسرف

لكنه مسرف والشراب الطعام من بطنه يمل الذي الكفر, فالنسان دون
 وكممذلك)) تسههرفوا ول واشربوا (( كلواقال:  الله بكافر, لن ليس

الله عبادة في السراف الكفر, لكن إلى يؤدي ل وغيره اللباس السراف
هممذا مممراد هممو الكفر, وهذا هو هذا غيره عبادة إلى الله عبادة تتجاوز بأن

المؤمن.  الرجل
فصممل, وقممد  هممم: ضمممير)) النهار أصههحاب هم المسرفين (( وأن

العممراب, فل من له محل ل العراب حيث من الفصل ضمير أن لنا سبق
فوائد:  الفصل لضمير أن لنا قبله, وسبق ما فيه يؤثر قبله, ول فيما يؤثر



مثل.  لذلك الصفة, وضربنا عن الخبر وتمييز والحصر التوكيد


